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Overleg : algemeen bestuur 

Datum : 19 mei 2021

Tijd : 13.00 uur tot 15.00 uur

Plaats : Ms Teams

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden. De vergaderstukken zijn te vinden op de website 
www.groenemetropoolregio.nl. 

AGENDAPUNTEN:

1. Opening en welkom
Tevens de gelegenheid voor eventuele insprekers.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2021
Besluit: vaststellen.
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3. Public Affairs
In uw vorig DB en AB is een tussenstand Public Affairs geagendeerd, inclusief inzet richting Brussel en 
eerste stappen voor samenwerking met Duitse partners. Het huidig bijgevoegd voorstel betreft de Public 
Affairs richting Rijk. 

Besluit;
 Het kernverhaal als lobbypropositie richting het Rijk te kiezen

Advies: variant 2 ‘toepassingen voor de toekomst’

      Instemmen met de voorgestelde lobbydoelen vanuit de opgaven 

Consequentie van die keuze: op basis daarvan gaat de regio strategische communicatie, gesprekken 
en werkbezoeken met het Rijk in gang zetten, per lobbydoel een PA plan uitwerken, werkafspraken met 
de provinciale vertegenwoordiging in Den Haag maken, en eigen monitoring van Rijksontwikkelingen te 
organiseren (digitale tool).

 Reflecteren op resultaten van de quick scan stakeholderanalyse

4. Regioagendacommissie 
De regioagendacommissie is de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een eigen 
reglement van orde. Dit reglement van orde wordt u ter goedkeuring aangeboden volgens de 
voorwaarden in het instellingsbesluit.

http://www.groenemetropoolregio.nl/
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Besluit; goedkeuren reglement van orde regioagendacommissie. Daarbij de opmerking mee te geven 
aan de regioagendacommissie dat daar waar staat dat een AB-lid kan worden uitgenodigd dit gelezen 
wordt als een staande invitatie aan het DB. 

5. Stand van zaken Bestuursakkoord
Het Bestuursakkoord ligt momenteel bij de gemeenten met een verzoek om reactie. Aansluitend is het 
proces gaande om een gezamenlijke Investeringsagenda te maken van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en de provincie Gelderland.

Besluit; Kennis nemen van de stand van zaken en de planning van het Bestuursakkoord.

6. Regiobijeenkomsten
-terugblik kick-off 16 april 2021
-vooruitblik regio overleg(t) 9 juni
-vooruitblik regioochtend 2 juli
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7. Rondvraag en mededelingen

8. Sluiting


